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ANUNT 
 

 Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe 

perioada nedeterminata, a urmatoarelor functii publice de executie vacante: 

 

 1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 

Management Programe 

 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 

Management Programe 

 3.   Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achizitii 

Publice 

 

Se stabilesc urmatoarele conditii de participare: 

1. Pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent din 

cadrul Compartimentului Management Programe 

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  

 - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an 

 

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Compartimentului Management Programe 

  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani 
 

 

3. Pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent din 

cadrul Compartimentului Achizitii Publice 

 - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an 
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 Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 09 octombrie 2014, ora 10 

proba scrisa si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 
 

 Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii 

anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie, la 

sediul Primariei orasului Navodari, respectiv in perioada 10.09.2014 – 29.09.2014 ora 12.00. 

 

 

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei 

orasului Navodari si pe site-ul Primariei orasului Navodari www.primaria-navodari.ro. 

 

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la nr. de telefon 

0241/761603 

 

 Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute 

de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 respectiv: 

- formularul de inscriere 

- copia actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari 

- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca 

si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

sanitare abilitate 

- declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati 

de politie politica 

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica 

pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. 
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BIBLIOGRAFIE 

 

 

 

Pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Compartimentului Management 

Programe: 

 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata 

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata 

- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor 

structurale 

 - HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programele operationale, actualizata 

 -  Legea nr. 315/2004 privind Dezvoltarea regionala in Romania 

 - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 - H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Compartimentului Achizitii Publice: 

 

 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata 

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata 

 - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 - H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

  - H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanţă de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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